
Drie ZonMw-Parels voor vernieuwende zorg in de buurt 

Wijkverpleegkundige 
geeft zorg nieuw elan 

Goede wijkzorg leidt tot betere kwaliteit tegen lagere kosten. Met een 

glansrol voor wijkverpleegkundigen die de zorg coördineren, problemen '.\ 

tijdig signaleren en deze daadkrachtig kunnen aanpakken. Drie organisaties 

kregen een ZonMw-Parel voor hun innovatieve werkwijze. 

Nait saezen, moar doun! is Gronings voor 'niet zeuren, 

maar aanpakken'. Het is het motto van vijftien wijk

verpleegkundigen in Groningen en Hoogezand

Sappemeer. Op www.naitsoezen.org staat wat dat 

concreet inhoudt: "Zonder bureaucratische rompslomp 

en in nauwe samenwerking met de huisartsen kunnen 

zij daadkrachtig en snel aan de slag." 

Ook in West-Brabant werken inmiddels de nodige 'wijk

zusters', zoals ze in deze regio heten. Een oude dame die 

in korte tijd maar liefst 33 verschillende zorgverleners 

aan haar bed had, slaakte een hartenkreet bij de 

Regionale Kruisvereniging West-Brabant: "Ik wil de wijk-
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zuster terugi" En aldus geschiedde, in samenwerking 

met de Surplus Groep. In Noord-Holland ten slotte is 

Omring Thuiszorg de drijvende kracht achter de 

(her)introductie van de wijkverpleegkundige. 

De drie projectorganisaties kregen op 24 september 

een Parel voor hun initiatieven onder de vlag van de 

ZonMw-programma's 'Zichtbare schakel. De wijk

verpleegkundige voor een gezonde buurt' en 

'PreventieKracht dichtbij huis'. Alle drie zijn volgens 

ZonMw echte aanjagers van vernieuwing, voortdurend 

op zoek naar samenwerking en het delen van kennis 

en ervaring. 



Frans Fakkers, penningmeester van de Regionale 

Kruisvereniging West-Brabant, is een onvermoeibare 

pleitbezorger van de wijkverpleegkundige. "In onze 

regio zijn inmiddels dertig wijkzusters actief. Mensen 

accepteren van de wijkzuster dat zij achter de voordeur 

komt. Met haar brede blik kan ze goed zien hoe een 

gezin in elkaar steekt en eventuele problemen vanuit 

haar coördinerende rol in één keer oplossen." Dat is fijn 

voor de cliënt, die immers goede zorg krijgt. En het is 

nog goedkoper ook, aldus Fakkers. 

De coördinerende rol van de wijkverpleegkundige 

vereist een goede samenwerking, met name met de 

huisarts. In Groningen vormen beide beroepsgroepen 

inmiddels de "as van de eerste lijn", vertelt Clary 

Bezemer van TSN Thuiszorg Groningen. Samen met 

Marc Conradi van Eerste Lijns Advies Noord-Nederland 

(ELANN) is zij de motor achter de Groningse aanpak. 

Conradi: "Zeker in achterstandswijken zie je instanties 

'Instanties en zorgverleners 
struikelen vaak over elkaar' 

en zorgverleners 

over elkaar 

struikelen. De 

brede blik van 

de wijkverpleegkundige is dan onmisbaar. Zij ziet meer 

dan alleen dat ene probleem en kan de juiste verbindin

gen leggen." Volgens Conradi is het cruciaal dat een 

wijkverpleegkundige deze rol heeft. "Een ouderen

adviseur overziet ook een breder terrein. Maar de huis

arts beschouwt de wijkverpleegkundige vanwege haar 

opleiding en professionele bagage veel eerder als een 

gelijkwaardige gesprekspartner." 

Preventie inpassen 

Het belang van de medische achtergrond wordt onder

streept door een voorbeeld van Bezemer. "In een van 

onze wijken woonde een man met wie niemand zich 

goed raad wist. Toen de wijkverpleegkundige langsging, 

vermoedde ze al snel dat de man diabetes had. Dat 

bieek te kloppen. Hij hing telkens tegen een hypo of een 

hyper aan, en dat maakte hem soms agressief. De dia

betes wordt nu goed behandeld en hij heeft zijn leven 

weer veel beter op de rails." 

Ook in Noord-Holland is de verbinding met de eerste 

lijn stevig. Daarnaast zet Omring Thuiszorg sterk in op 

preventie, vertelt projectmanager Hanneke van den 

Berg. Het gaat om het inpassen van effectieve inter

venties in de wijkaanpak. Zo kregen kwetsbare jongeren 

in Den Helder in hun eigen buurt voorlichting over 

gezonde voeding. Tijdens een supermarktrondleiding 

liet een diëtist zien dat je op een goedkope manier goed 

voor jezelf kunt koken. Als mooi voorbeeld van vrucht

bare dwarsverbanden noemt Van den Berg ook het rol 

latorspreekuur. Naast valpreventie is zo'n spreekuur een 

uitstekende vindplaats voor problemen bij mantel-

Door Marc van Bijsterveldt 

zorgers die meekomen met de rollatorgebruiker. "je kunt 

die mensen vragen of ze het nog redden en of ze mis

schien behoefte hebben aan ondersteuning. Zo voorkom 

je dat een eventueel probleem de mantelzorger boven 

het hoofd groeit." 

Relatie met financiers 

In alle drie de regio's is hard gewerkt aan een veran

kering van de aanpak, zodat de wijkverpleegkundige ook 

na afloop van de projecten haar coördinerende rol kan 

blijven vervullen. Dat betekent veel investeren in de 

relatie met (toekomstige) financiers, zoals gemeenten en 

zorgverzekeraars. Ook zijn de nodige bewijzen verzameld 

dat de aanpak niet alleen betere zorg oplevert maar ook 

kosten bespaart. In Van Solex naar Laptop, de zogeheten 

maatschappelijke businesscase van Omring Thuiszorg, 

staat dat de wijkverpleegkundige een opname in ver

pleeg- en verzorgingshuis helpt uitstellen en dat minder 

burgers met complexe vragen bij het Wmo-Ioket aan

kloppen. In West-Brabant berekende onderzoeksbureau 

BMC uit een steekproef van 54 dossiers dat de inzet van 

de wijkzusters 135.000 euro op zorg had bespaard. En in 

Groningen blijkt uit de eerste gegevens van een effect

studie dat huisartsen de patiënttevredenheid zien groei

en dankzij de wijkverpleegkundige. 

Tekenend voor het elan van de Parel-winnaars is het 

initiatief vanuit Groningen om onderzoek uit de regio's 

te bundelen. Conradi: "Eén klein onderzoek zegt mis

schien nog niet zo veel, maar als je er tien bundelt en 

de gegevens verbindt, wordt het echt interessant. Dan 

kun je gewoon niet meer om deze wijkaanpak heen." • 

Waarom kregen juist zij een Parel? 

Wijkzuster terug (West-Brabant) 
- Initiatief van zorggebruikers zelf: de leden van de 

kruisvereniging. 

- Betrokken zorgorganisaties werken vraaggestuurd. 

- Sterke publiciteit stimuleert landelijke ontwikkelingen rond 

wijkverpleegkundige. 

Nait soezen, moar dounl (Groningen) 

- Nauwe samenwerking tussen wijkverpleegkundige en huisarts. 

- Vanaf de start in gesprek met gemeente en zorgverzekeraar. 

- Uniek initiatief om kennis ook landelijk te delen. 

Van Solex naar Laptop (Noord-Holland) 
- Sterke koppeling tussen zorg en preventie. 

- Stevig netwerk, van gemeenten en zorgorganisaties tot cliënten. 

- Veel oog voor verankering na de projectperiode. 


